


%^ d

Jiíbn (íurtfr #rx>iv»it

Cihríirg

tóromu llnittrrsitn



I



13~3Z6

í

mã



NOTICIA

No Faustissimo Dia 12 de Outubro Naíftlicio de SuA Magestade Impj.kial
,

e Anneversario da Sua Glorioza Acclamação, sahirá á 1u;í a Traducçao da pre-

ciosa Obra de VEmpire du Brezil composta em Paris pelo lUustre e babio Coro-

nel La Beaumelle , corrigida e addicionada nesta Corte pelo mesmo Author, e tra-

duzida pelo Padre Luiz Gonçalves dos Santos. Esta Traducçao de tao interessan-

te Escripto, e tão digno dos Brazileiros, he mais hum pubhco testemuHho qu«

o Traductor dá do Amor e Reverencia, que consagra a Augusta Pessoa de bUA

Magestade Imperial, e também da sua firme adhezão a justa Causa da Inde-

peudencia do Império do Brazil , e do seu extremo interesse pela felicidade dos seus

Patricios; portanto, roga o mesmo Traductor aos Senhores Brazileiros e muito

especialmente aos seus Amigos, que dezejarem P^ss«i'-,1^""\^^^""P'?'^ de tão pre-

cioza Obra, se dignem de concorrer com a quantia de 1^600 reis P^-^a ^^
sa-

tisfazer a avultada despeza da Impressão, que por ser feita na Typographia de Mn
Plancher Impressor- Livreiro de SuA Magestade Imperial sahio muito mais

^'
aÍ Assignaturas far-se-hão por todo o mez de Setembro em casa do Snr. Luiz

Francisco Braga na rua Direita na esquina da do Rozario : em casa do ^nr- José

Peixoto do Prado na rua dos Ourives: na loja de livros de Mr. João t5- tío«»-

pard na rua dos Pescadores N. 49: e em casa do mesmo Traductor na rua do ba-

bão N 97. Êm todas estas casas se entregará aos Senhores Assignantes hum ite-

cibo Impresso para com elle se receber a Obra em brochura no dia indicado (ou

em outi-o qualquer se houver algum inconveniente , de que se fará o co^ipetente

avizo) N. B. Ha 15 Exemplares impressos em papel vclim
,
que nao se podem dor

por menos de 2(^000. Os Senhores, que os perteuderem, hajão de declarar na AS»

«ignatura.

II

RIO DE JANEIRO NA TYPOGRAPHIA do DIÁRIO, anno de 1824.
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Ao Faustissimo Annimrsario de SUA Má-^
GESTAJDE IMPERidL O Muito Alto

,

e Muito Poderozo Senhor

D. PEDRO PRIMEIRO

,

Imperador Constitucional , e Defensor
Perpetuo do BraziL

SOJVETO

,

O
Ao lUustrissimo e Excellentissimo Sr. Francisco Xavier Ferreira ^

Cavalleiro da Ordem de Christo , Deputado dfutura Assemhlea
'

do Brazil, e Membro do Conselho do Governo do
Rio Grande do Sul.

Por seu Amigo , e obrigadissimo Criado
Bernardo Avellitio Ferreira, e Souza.

Tel fut cet empereur sous qui Home adorée
Vit renaitre les jours de Saturne et de Rhée!

BOILEAU. KPITR, 1*,

Viver muito não he viver bastante,
Se não se vive em prol da Humanidade !

Nero fez menos bens em toda a idade ,

Que Tito a Roma fez nhum só instante.

Apenas Ta, SENHOR, Foste o Garante
Ba suspirada nossa Liberdade

,

Oh de grandes Acções que immensidade
Vio dos Annos a Serie fulgurante !

Livre a Nação de hum ócio ignavo , inerte ,

Seus Direitos reassume no primeiro, (])
^ hum Septro de Ouro folga d'oíF'recer-Te

; (2)

No outro Salvas o Solo Brazileiro ; (3)
Neste

,
em que devem huma Estatua erguer-Te , (4)Firmas a doce Paz no Império inteiro. (5)

( l ) Declaração da Independência.
( 2 ) Feliz Acclamação de S. M, L
( 3 ) Extincção da Àssemblea.
( 4 )

Pela jurada Constituição Politica da Nação Brazileira

vinciLVe?e^nTmbuc1r
""' '^"^ ' "'' hora se haja pacificado a>ro.

Rio de Janeiro, 1824. JVa Typographia de Silva Porto, e Comp~



seu poder todas as-Attêsta-çoens nècéíftàtiár de boâ conducta exacc§o epréstimo duraat^ o seu emprega na-Secretaria da Intendência , como Officialc In-terprete
; e que ^e requer-eu a Demissão do Lugar, foi por lhe oare

cer desairoza a conservação, de hnm Lugar Publico aonde elle foi tratadotao mesquinhamente, ítendosempre.c^ámpridy os seus íicveres , e suieitade.
SC ate a servK lugares que jamais lhe poderião pertencer.

ME^U£ RIMEN TO,

SENHOR

JL^Iz Lhíz Sebastião tí"at)rc|ã8 Sufigué, qufe àcliandõ-se desde 19 dei\2os-
to àe 1823 empregado em a Secretaria da Intendência ^Gdrai da Policia nà'
tonalidade de Interprete c Official delia, e t^ndo servido vksde o seu ingres >

so ate meado do mez de Maio próximo passado . itv^ <rntâoo grave desgosto • ^
e desairosa sem-^aboria tfe se ver qCmsY que insensivelmente envcjvido na em'
grulhada que deo «coasiá o á Portark do Ministério da Justiça de lo deMaio de Í824, que por ISSO que já foi levada á Augusta Presença de VM. L, torna inutd nova ^xposi^ão , visto que nella teria o supplicante dê
replicar contra a maneira pouco decente, e menOs li/a Com qi^e se nrocu-'
rbu indispor o Animo <ie-V. M, 1. tonira « suppplicante > E como que enfhuma tal s-ituaçao

, cá vista da educação do supplicante
, e suà constante

conducta, se turna inconsistente com -o seu modo de pensar, t de orçar as
Vantagens e interesses desta vida, continuar a servir no Luoar otidé teve de-
experimentar _tão ^Sensível dissabor; -Pede a V. M. i. Se Sirva Ordenar sô
lhe de denussao do Lugar de Interprete e Official da Secretaria dá Policia '

Lugar nunca por elíè requerido
, e que lhe havia sido conferido pela mui

i-feconhecída concurrencia de circunstancias, de préstimo j e bôa conduc-a
reservando-se o direito út se óíferecer aV. M. l. para bem do ServitioNa*
cional, ena extensão das suas forças, protestando humildemente cõritra a
manetra verdadciiamente desabrida,, com que se procurou aggraVar na Pfe-
âença de V; M. í. hum simples desforço contra o âugmento de Serviço Ohe^
roso e com cláusulas desairosas

, como se jamais fosse , ou tivesse sido ne-
cessário

, estimular o supplicante no desempenho de seus deveres, descm--
penho não só publico e notório

, como attestado pélas Autorida'des co.wquem lhe coube servir. Roga, portanto, a V. M. 1. Se Digne Ordenar se
Ge ao aupplicaatc a demissão requerida. E R. M.

Luiz Sebastião Fabrcgaá Surigué»

RiO DE JANEIRO 1824. NA TYPOGKAPHIA DE TORRES^
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